 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 30 เม.ย. 2020 14:51

ทัวร์พมา่ มัณฑะเลย์ พกุ าม อินเล 6 วัน 5 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

เดินทางโดยรถยนต์ในการทอ่ งเที่ยว , ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบชู าสถาน

พระมหามัยมุนี
เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่

พระราชวังมัณฑะเลย์
วิหารชเวนันดอร์
พระบัวเข็มวัดผ่องต่ออู
วัดอนันดา
สะพานไม้อู่เบ็ง
ทงุ่ เจดีย์พกุ ามยามเช้า
พักผอ่ นช้อปสบายๆ

ตลาดเช้ามัณฑะเลย์


ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง / ที่พัก 3 ดาว
เดินทาง 2 - 3
เดินทาง 4 - 5
เดินทาง 6 - 7
เดินทาง 8 - 9
พักเดี่ยวเพิ่ม

คน
คน
คน
คน

จำนวนผ้ เู ดินทาง / ที่พัก 4 ดาว
เดินทาง 2 - 3
เดินทาง 4 - 5
เดินทาง 6 - 7
เดินทาง 8 - 9
พักเดี่ยวเพิ่ม

คน
คน
คน
คน

ราคา / คน
27,500
22,500
19,500
18,500
5,900

ราคา / คน
32,900
27,900
25,900
24,900
7,900



รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - อนิ เล
แผนที่

https://www.google.com/maps/dir/Mandalay,+%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5
%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/Inle+Lake,+%E0%B9%80%E0%B
8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E
0%B9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/@21.2691472,94.9251167,8z/data
=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30cb6d23f0d27411:0x24146be01e4e5646!2m2!1d96.089103
2!2d21.9588282!1m5!1m1!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96.91018
06!2d20.5862914

รายการเดินท รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอยา่ งเพื่อให้ลูกค้าได้เหน็ ภาพโดยรวมวา่ ไปใหนบ้าง
าง
ซึ่งสามารถเปลีย่ นแปลงได้
การเดินทาง ชว่ งเช้า+บา่ ย
09:30 คณะพร้อม ณ สนามบินสวุ รรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - F
สายการบินบางกอก แอร์เวย์
12:15 ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ เที่ยวบินที่ PG 709
13:40 ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถ่นิ (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักทอ่ งเที่ยว
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

นำเดินทางสเู่ มืองอินเล ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
ชมธรรมชาติสองข้างทางพร้อมหยุดแวะตามที่ลูกค้าต้องการระหวา่ งการเดินทางแบ
บสบายๆ
เดินทางถึงอินเลนำทานอาหารเย็น กอ่ นเข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัย
เย็น

ภัตตาคาร

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - อนิ เล
ที่พัก

81 Central Nyaung Shwe Inle Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว
Amata Garden Inie หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

อนิ เล นัง่ เรอื ชมทะเลสสาบอนิ เล - ชมวิถิถีชีวิตชาวอนิ คา - วัดผอ่ งตอ่ อู - Nga Phe Chaung
Monastery - ศูนย์ทอผ้า
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่ท่าเรอื เพื่อลงเรอื ล่องชมสถานที่ท่องเที่ยวในทะเลสาบอินเล
ข้อมูลท่องเที่ย
ว

สถานที่ท่องเที่ยว

รอบๆบรเิ วณทะเลสาบอินเล
ชุมชนบนน้ำกับการดำรงค์ชีพ การปลูกพืชผัก
ชมการทอผ้าและอตุ สาหกรรมครัวเรอื น
ไหว้พระบัวเข็มที่ วัดผอ่ งตอ่ อู
Nga Phe Chaung Monastery
ชมวัตถุโบราณที่นำมาซอ่ นอังกฤษไว้สมัยอาณานคิ ม
รับทานอาหารกลางวันบนภัตตาคารลอยน้ำ
ล่องเร ือแบบส่วนตัว

อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคารในทะเลสาบอินเล
เย็น
ภัตตาคาร
81 Central Nyaung Shwe Inle Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว
Amata Garden Inie หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 3

อนิ เล - Kalaw กะลอ - เขา Popa - พุกาม
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.com/maps/dir/Inle+Lake,+%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5
%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/Kalaw,+%E0%B9%80%E0%B8%A
1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B
9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/Mount+Popa,+Popa,+%E0%B9%
80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%
B8%A3%E0%B9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/Bagan,+%E0%B9%80%E0%B8%A
1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B
9%8C+
(%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2)/@20.8894362,95.3426578,9z/data
=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30ceed8ffad6a757:0xe8e599cbb7416c65!2m2!1d96
.9101806!2d20.5862914!1m5!1m1!1s0x30ceb7996093ec95:0xf17bab75fc64bbb8!2m2!1d9
6.5623251!2d20.6176113!1m5!1m1!1s0x30c9f73683f39311:0x5f494eb15f63368!2m2!1d95.
2533481!2d20.9207077!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca61:0x371a4717c3e89981!2m2!1d9
4.8585458!2d21.1717271!3e0
ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังอาหารเช้า นำเดินทางสเู่ มืองพกุ าม โดยหยดุ แวะเที่ยวที่เมือง Kalaw ภูเขาโปปา
เมื่อเดินทางถึงพกุ ามรับประทานอาหารเย็น กอ่ นเข้าเช็คอินที่พัก

วันที่ 3

อนิ เล - Kalaw กะลอ - เขา Popa - พุกาม
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 4

พกุ าม ทัวร์

สถานที่ท่องเที่ยว

หลังอาหารเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่เมืองพุกามโดยระหว่างทางแวะชม
เมืองกะลอ เมือง มีความผสมผสนานผ้ คู นหลายเชื้อชาติ มีทั้งชาวเขาชาวเนปาล อินเดิย
กนุ ขา่ ทหารรับจ้าง ที่บรรพบรุ ษุ ของพวกเขาได้เข้ามารับจ้างใช้แรงงานสร้างถนน
ทางรถไฟในสมัยที่ยังเป็นอาณานคิ มของอังกฤษ
ที่นมี่ ีพระที่สำคัญเปน็ พระที่สร้างมาจากไม้ไผล่ งแลคเกอร์ปดิ ทองคำเปลวมีอายุ
มากกว่า 500 ปีท่วี ั ด Nhee Paya
ซึ่งผ้ มู าเยี่ยมกราบนมัสการจะได้รับยำใบชากับชาร้อนเพื่อนัง่ รับประทาน
แวะเขาโปปา ภูเขาแหง่ นี้เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว
ลาวาภเู ขาไฟสร้างตัวเองใหญส่ งู ตระหงา่ นโดดเดน่ คำวา่ โปปามาจากสันสกฤตแปลว่
าดอกจำปา
เนือ่ งจากในอดีตบรเิ วณภูเขาลูกนี้มีต้นจำปาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงมีอีกชื่อว่า
ภูเขาดอกจำปาและกล่าวว่าอดีตภูเขาไฟแหง่ นี้เปรยี บเสมือน เขาพระสุเมรุ
ศูนย์กลางแหง่ จักรวาล
โบราณาจารย์ก็เชื่อวา่ เขาโปปาแหง่ นี้....สามารถเชื่อมกับอีกมิติได้
และเชื่อวา่ เป็นที่สถิตของเหลา่ นัต หรอื ที่คนพมา่ เรยี กวา่ มินนัต
เดินทางสพู่ ุกามเพื่อทานอาหารเย็นและเช็คอินที่พัก
ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ร้านอาหารระหวา่ งทาง
เย็น
ภัตตาคาร
Bagan Star Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว
Amata Garden Bagan หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 4

พุกาม ทัวร์
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Amata+Garden+Resort,+Bagan,+Phwar+Saw+Village
,+Thu+Htay+Kan+kwin,+Kwin+No.+(1544)+East+New+Bagan,+Old+Bagan,+Myanmar+
(Burma)/Thatbyinnyu+Phaya,+Old+Bagan,+Myanmar+(Burma)/Ananda+Temple,+NyaungU,+Myanmar+(Burma)/Htilominlo,+Nyaung-U,+Myanmar+(Burma)/Nyaung-U,+Myanmar+
(Burma)/@21.1633403,94.8552066,13z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x30b5e4
85beae0fc9:0x3011f10b50aa372e!2m2!1d94.8714525!2d21.1337641!1m5!1m1!1s0x30b5e
51d3790dc2b:0x1a93e53d957a0a4d!2m2!1d94.8629217!2d21.1688146!1m5!1m1!1s0x30b
5e51c276be127:0x392ae5db3a1149b9!2m2!1d94.8676877!2d21.1710636!1m5!1m1!1s0x3
0b5e524cacba749:0xddd77ec42210107c!2m2!1d94.879456!2d21.1787452!1m5!1m1!1s0x3
0b5faba9366f2eb:0xba85144c6330dd9a!2m2!1d94.9247074!2d21.177252!3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่ การทอ่ งเที่ยว พุกามซิต้ ที ั วร์ ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในพุกาม

วันที่ 4

พุกาม ทัวร์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื บากัน (Bagan) ราชธานซี ึง่ เจรญิ สูงสุดในประวัติศาสตร์ ไมค่ ววรพลาด
ภาพของกลุ่มโบราณสถานและทะเลเจดีย์
ตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองพุกามยามเช้า
เจดีย์ชเวซิกอง หนึง่ ในห้ามหาบูชาสถาน
ที่ประดิษฐานพระบรมสารรี กิ ธาตุส่วนหน้าผากและพระทันธาตุของพระพุทธเจ้า
วัดติโลมินโล สร้างโดยพระเจ้ าติโลมินโล หรอื พระเจ้ าเขยะเถนขะนะดวงมยา
เปน็ กษัตรยิ ์ ลำดับที่ 8 ในราชวงค์พกุ าม
วัดดะมะยานจ้ ี เป็นวัดขนาดใหญ่ท่สี ุดในพุกาม มีช่อื เสียงว่าสร้างในรัชกาลพระเจ้ านะระตู
ผ้ เสด
ู ็จขึ้นครองบัลลังก์ด้วยการปลงพระชนม์พระราชบิดา
พุกาม

Thatbyinnyu Temple

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงตั้ งอยใู่ นเมืองพุกามซึ่งสร้างขึ้นในชว่ งกลางศตวรรษที่ 12
ในรัชสมัยของกษัตรยิ ์ Alaungsithu อยไู่ กล้ๆกับวัดอนันดา วิหาร
วัดอนันดา สถานที่ห้ามพลาด ผลงานชิ้นเอกของเมืองพุกาม
ซึ่งเป็นสุดยอดในทุกๆด้าน
ชมการทำ Lacquer Workshop พร้อมช้อบของที่ระลึก
ี ุกาม
วัดมนูหะ พระอึดอัด วัดคับแค้น สร้างขึ้ นโดยพระเจ้ ามนหู ะ กษัตรยิ ์ มอญผ้ เู ป็นเชลยอยู่ท่พ
วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้ าจั นสิทธะ สิงทีโดดเดน
่ คือ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่
วัดชเวสันดอว์ ชเวสันดอร์หมายถึง เส้นพระเกษาทองคำ สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1057
เป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า
หมู่บ้านมินกาบา ชุมชนหัตถกรรม และทำเครือ่ งเขิน ของพุกาม
ชมวิธกี ารทำเครือ่ งเขิน ทกุ ขั้ นตอนการผลิต สินค้าเครือ่ งเขินมีของที่นี่
มีหลายลักษณะรปู รา่ ง เชน่ ขันน้ำ ถาด พาน ตลับ กระปกุ กลอ่ งบหุ รี่
วิหารสลุ ามณี โดยคำวา่ สลุ ามาจาก สเุ ล แปลวา่ จ ลุ หรอื เล็ก สว่ นมณคี ือแก้ว
รวมแล้วแปลวา่ แก้วดวงเล็ก สร้างโดยพระเจ้านรปติสิทธ ู เมื่อพ.ศ 1706 มีแหง่ นี้
วิหารธรรมยางยี แปลวา่ ธรรมอันยิ่งใหญ่ เป็นเจดีย์วิหารที่มีขนาดใหญท
่ ี่สุดในพุกาม
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

วันที่ 4

พุกาม ทัวร์
ที่พัก

Bagan Star Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว
Amata Garden Bagan หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 5

พกุ าม - มัณฑะเลย์ - พระราชวง่ มัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - เจดีย์ Kuthodaw
- มัณฑะเลย์ฮลิ ล์
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Bagan,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay+Palace,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Shwenandaw+Monastery,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Mandalay+Hill,+Aungmyaythazan,+Myanmar+
(Burma)/@21.5685551,95.2249746,9z/data=!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30b5e50393d8ca6
1:0x371a4717c3e89981!2m2!1d94.8585458!2d21.1717271!1m5!1m1!1s0x30cb6ce5991cae
8d:0xa78a4f71a5cd2500!2m2!1d96.0965524!2d21.9928775!1m5!1m1!1s0x30cb6c5f1884fe
13:0x49cca60ef8fc920a!2m2!1d96.1136864!2d22.0007033!1m5!1m1!1s0x30cb6c8991d090
45:0xaf49d09e149df666!2m2!1d96.1089697!2d22.013011!3e0?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังอาหารเดินทางสเู่ มืองมัณฑะเลย์ ใช้เวลาประมาณ 3.5 - 4 ชั่วโมง
ระหว่างเดินทางแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
ชมสถานที่ท่องเที่ยวใหเมืองมัณฑะเลย์ เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์

วันที่ 5

พกุ าม - มัณฑะเลย์ - พระราชวง่ มัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - เจดีย์ Kuthodaw
- มัณฑะเลย์ฮลิ ล์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นพระราชวังที่สว่ นใหญก่ อ่ สร้างด้วยไม้สัก
ที่สวยงามที่สุดแหง่ หนึง่ ของเอเชีย
วิหารชเวนันดอร์ Shwenandaw เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สมัยพระเจ้ ามินดง
เพียงหนึง่ เดียวที่ยังเหลืออยใู่ นมัณฑะเลย์
เจดีย์กโุ สดอ Kuthodaw เป็นเจดีย์ทางพท
ุ ธศาสนาซึ่งตั้ งอยใู่ นมั ณ
ฑะเลย์พมา่ ซึ่งมีหนังสือที่ใหญท่ ี่สุดในโลก
มัณฑะเลย์ฮิลล์ MANDALAY HILL จ ุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์
และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ า
พระราชวังมัณฑะเลย์

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 6

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Hotel Yi Link Mandalay หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว
Shwe Pyi Thar Mandalay Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

พธิ ลี ้ างหน้ามหามุนี - ช้อบป้ งิ - สะพานไมอ่ เู่ บ็ง - สกายฮลิ ล์ - เจดีย์นมนาง - สนามบิน สวุ รรณภูมิ

วันที่ 6

พธิ ลี ้ างหน้ามหามุนี - ช้อบป้ งิ - สะพานไมอ่ เู่ บ็ง - สกายฮลิ ล์ - เจดีย์นมนาง - สนามบิน สวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Shwe+Pyi+Thar,+N0.B8,+Pyin+Oo+Lwin+Road,,+Between+31st+%26+32nd+Street,+Chan+Aye+Thar+Zan+Tow
nshi,+Mandalay,+Myanmar+(Burma)/U+Bein+Bridge,+Mandalay,+Myanmar+
(Burma)/Saggaing+Hill,+Myanmar+(Burma)/Mandalay+International+Airport,+TadaU,+Myanmar+
(Burma)/@21.8384751,95.9071411,11z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30cb6d
b7da06be49:0xbdce18ad8ed50635!2m2!1d96.1307097!2d21.972714!1m5!1m1!1s0x30cb0
d290afa9a2d:0x4f19b8a2084b7586!2m2!1d96.06126!2d21.8916854!1m5!1m1!1s0x30cb0d
fa06bc6b1f:0xbbf1f0e23ada82fe!2m2!1d95.9911897!2d21.9297616!1m5!1m1!1s0x30cba6
d622534339:0x85d810fad8b4df08!2m2!1d95.9706884!2d21.7056445!3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าท์จากที่พัก
เดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยวเชน่ สะพานไม้อเู่ บ็ง เจดีย์นมสาว
หลังอาหาร เดินทางสู่ เขาเมิองสกายน์ กอ่ นที่จะได้เวลานัดหมายเดินทางสสู่ นามบิน
19:15 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์
เที่ยวบินที่ PG714
21:40 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 6

พธิ ลี ้ างหน้ามหามุนี - ช้อบป้ งิ - สะพานไมอ่ เู่ บ็ง - สกายฮลิ ล์ - เจดีย์นมนาง - สนามบิน สวุ รรณภูมิ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

อันเป็นสิ่งศักด์ สิ ิทธ์ สิ ูงสุด 1 ใน 5 แหง่ ของพมา่
ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรปู ทองคำขนาดใหญ่ทรงเครือ่ งกษัตรยิ ์ ท่ไี ด้รับการขนานนา
มว่า “พระพุทธรปู ทองคำเนื้อนม่ิ ”
เป็นพระพุทธรปู คบู่ ้ านคเู่ มืองของประเทศพมา่ จึงมีประเพณลี ้ างพระพักตร์ถวายโดย
ทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
ชว่ งเช้าสบายๆให้ทา่ นได้ช้อปตามอัธยาศัย
สะพานไม้อูเบ็ง เป็นชื่อของข้าราชการผ้ สู ร้างสะพานนี้ เมื่อปี ค.ศ. 1851
ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
เจดีย์กวงมูดอร์ หร ือ วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้ าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636
เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรอื พระทันตธาตทุ ี่ได้มาจากลังกา
แวะชมสำนักแม้ชี Tha Kya Thida Nunnery
Sitagu International Buddhist Acedemy สร้างขึ้นในปี 1994
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
จุดชมวิวยอดเขาสกายน์ จ ุดซึ ่งมองเหน็ ตัวเมืองสกายน์แบบ 360 องศา
ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda
ได้เวลาเดินทางสสู่ นามบิน
นมัสการพระมหามัยมุนี

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 5 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (พดู ภาษาไทย)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/myanmar/786

